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Po Jaru muifme se mít! na pozoru
Náhlé ochlazeni ipfiaobuje

Oí3SCR3íTTJT± TJJDTJ
jedině upotřebením

o St Jacots Oil o
ddy opět obživnou I

zvláštní všem možným eventuali-

tám podřízené stanovisko které
ministr anglických osad zámoř-

ských ve vlastní prospěch za kaž-

dou cenu chce vyvolati Tento

způsob hájiti zájmy státu a neza-

pomínat! svých vlastních pře-

kvapil z počátku anglické veřejné
mínění a znepokojuje je poněkud

#

Proti nakallivým nemocem Na

kažlivé nemoce jako tuberkulosa

hlavnička neštovice atd sklátily
věru více nadějných životů do

hrobů než nejkrvavější válicy Ve

Francii samé umírá na nakažlivé

nemoce asi půl milionu lidí do

roka Celá řada vzácných lékař-

ských domácích veličin jako na

př Pasteur atd nás poněkud za-

světila do vzniku průběhu a léče-

ní těchto nemocí zákeřnických
Přes všecky tyto práce a vynálezy

stojíme ale teprv vlasně na práhu

tajemných záhad a kojíme se

pouze nadějí že nám i tuto tem-

nou roušku pokroky časovými
nadzvednouti umožněno bude

Stát a úřady založily ústavy a uči-

nily učencům všemožné prameny

přístupny ale i to ještě jaksi ne-

postačuje oznamuje se nám že

se tentokrát privátní kruhy od-

hodlaly státu přispěti a že se mezi

francouzskými politiky výbor usta-
novil jenž výtěžkem veřejné veli-

ké subskripce povolaným kruhům
vše umožniti hodlá čehb k boji

Uvykli jsme na vše Co ten zvyk
vše nedělá Několik týdnů po
obléhání jsme náhle onemocněli

celá rodina — po obědě! Proč?
Polévka z hovězího masa se náho-

dou a nedopatřením kuchaře vaři-

la v tom samém hrnci v němž

jsme za obléhání připravovali
koQské maso — zápach vyvolal

jak bylo lékaři konstataváno —

chronickou otravu!

A sádrový odlitek maska H

Regnaulta s rozbitou nosovou

kostí pádem z palisády energická
tvář a malá dírka nad pravým
okem —stopa koule která vnikla

do mozku! Polotevřená ústa du-

chaplného básníka jakoby šeptala:
"Nač snít a básnit? Vždyť smrť
se tak rychle dostavuje 1 A vy

sveřepí — věru nevíte v čem

proklatá choutka vaše vězí!"

Henri Regnault! V noci ně-

kolik hodin před srážkou se ještě
smál a žertoval byl se soudruhy
na stráži před Buzen valem Za-

halení až po uši v zimní pláště
seděli na sněhu u silnice a bafali

z krátkých studentských dýmek
žertovali a očekávali novou stráž

"Což se nepamatujete" spustil
čtverácky Regnault "jak nás
včera "starý" (plukovník) před
bitvou povzbuzoval?!"

A povstav vyBal dýmku z úst

a napodobil "starého": "Vzhůru
hoši! Poslední vzpomínka vašim

matkám sestrám ženám a milen-

kám — a nyní ve jménu národa a

vlasti — v před!"
Slova byla provázena živými

posuBky vše se smálo generál

jakýs právě objížďku u předních
stráží konající se k tomu výjevu
namanul: "Co pak vy tu děláte?!

Což již vám boj nevoní? Mizerní

chlapi --— za třicet sous!"

Francouzové Francouzové ne-

šťastné děti! Proč se vždy haní-

me? Je to gallická nemoc! V

čase obležení přezdívali řadoví

vojáci národním gardistům "chla-

pi za třicet sous" národní gardi-st- é

spflali vojsku "kapitulardf
H Regnault se vztýčil na uráž-

livá slova generálova Neměl
věru zapotřebí tohoto švihnutí
karabáčem do tváře změřil

pohrdlivě komonstvo odjíždějícího
— a mlčet Dvě hodiny na to

padl! Generál mohl vidět jak
se za třicet sous umírá ku slávě
vlasti na slávu matičky Paříže!

A Saissy

Proč se tni před duševním

okem při čtení zprávy o odhalení

pomníku L Delibese skladatele

"Coppélie" a "Lakme" objevil
obraz který usměvavé ušlechtilé

tváři zesnulého přítele nikterak

neodpovídal proč mi vzpomínka
na dávné události vykouzlila za-

smušilou snědou tvář špičatou
bradu a neutlumeným žárem sála-

jící oči mladého štábního důstoj-

níka nešťastné doby obléhání

naší matičky Paříže?

Proč jsem se dal unésti vroucí-

mi slovy řeči přítele zesnulého a

spolupracovníka a proč mi tanul
na mysli onen výjev z ulice Kucil

v které se mi za studeného jitra
lednového L Delibes objevil

upoceného schváceného koně za

uzdu držící proč mi dorážela v

uši znova a stále nervosním máv-

nutím ruky provázená slova: "Oni

jsou tamhle a stříleli ze zálohy!?''

L Delibes v krvi potřísněném

jízdeckém plášti v těžkých odra-

ných botech s velikými ostruhami
se mi v Buzenvalu opět zjevil
kdež jeho poprsí nedávno četným

francouzským lidem hlučně bylo

pozdravováno — proč?

Nyní si vzpomínám Byl jsem
v museu "Obléhání Paříže" které

sice úpliě ještě hotovo není přec
ale se mi tak zalíbilo a tak mnohé

vzpomínky ve mne vzbudilo Mu-- v

seum uspořádáno p Jiřím Cai-ne- m

konservátorem pařížských
sbírek pravým to rodné město

své se zápalem mladistvým mílu

jícím Pařížanem v budově spoje

ných museí Sevigné & Carnavalet
a plní několik prostranných síní

prvního poschodí Prožil jsem
tam za hodinu dny a měsíce
úzkosti a strachu pocítil jsem
tam znova bolesti které mi srdce

svíraly a — přec nebyly tak hroz

nými jako ony které trpíme
všichni v době nynější v čase
nešťastné Francii oslabující zále
žitosti vlastizrádce

Fantom obléhané Paříže zvédá
se jako krvavá vyhladovělá pří
šera! L Delibes se mi opět zje
vil v obrazech poprsích soškách
atd s čapkou národního vojska
mezi svalenými troskami roztr-

hanými prapory a zakrvácenými
uniformami které i v duši nepří-
tele jen úctu a nadšení musí vzbu

diti
Zdilo se mi že sním že Žiji

život přelud mezi proklamacemi

plakáty vojenskými rapporty
telegramy a že slyším stále proni
kavý hvizd nepřátelských koulí a
bzučení granátů které se na mě'

sto z mnoha stran a z plateau u

Chatillonu sypaly — a hle sádro

vý odlitek sousoší třech skřehlých
ubožáčků dětí dohromady sotva
dvacet let čítajících které pruský
"čmelák'' (granát) v ulici Hermes

zasáhl a v kaši masa krve a sně
hu převedl a tam zas hvězda d&

stojníka I stupně řádu čestné

legie stařičkého V Duruy který
se šesti křížky na zádech jako
prostý pěšák národní gardy padl
dále stejnokroj nynějšího správce
"Comedie Frangaise" Julia Cla
retié a vše ostatní

A roj vzpomínek na strašný rok
mí mořil mozek a trápil hlasitě

tlukoucí srdce ale přec — byli
jsme vojáky z přesvědčení a drali
se neustále v před ano bylo po-

třebí nových sil nových terčů pro
nepřátelské puškyt Hladověli

jsme a mrzli bez nářku bez reptá
ní a nepřáli jsme si nic tak tou

zebně jako zemím pro vlasr a

pod praporem
Přes všechny trampoty a svíze-

le jsme hned zpívali jakmile jsme
se dali na pochod tak že o nás

později jednou Bismarck pravil
že nás bylo slyšet až do Saint- -

Cloud jednalo-l- i se o výpad —

že nás takto náš zpěv z daleka již
prozrazoval
Namítalo se pořadateli sbírek

že nahromaděním reliquií z času

obléhání obnoví "francouzskou

Moreue" Pan Caía se ale nedal

odstrašili a vytvořil nový "Pan-

theon" slavné Paříži v němž pa-

mátky všech: Francouzů Poláků
Čecha atd jsou uschovány maji
telka doma paní Sevigné jistě
by pomáhala co pravá Francouz-

ka sbírati faromaditi tak drahé

pozůstatky všech spojených proti
dravci známých i neznámých
hrdinů "Paříž choulostivé oby-

vatelstvo zhýčkané se vzdá za

osm dan jakmile nebude mít co

jit!" pravil jakýs diplomat kdyl
m PraUd město blížili Paříž

k posledku ani chléb a

c!a se fit měsíců Vzpomí- -

z_j Ba to pýcho Via Bán
via at nim Ltila i bída

rozmnožování branné síly své a

další zdokonalování svého vý

zbroje
Celkem konfernce míru nesve

dla nic než několik nepatrných
málo cenných dodatkův k úmlu
vám ženevským Veliké věci zů

staly beze změny Bude se válčiti
dále tak jak se válčilo v posled
nich dvou velikých válkách fran
couzsko-němec- ké na pevnině i

špančlsko-americk- é na moři Bude
se válčiti dále s užíváním všech

vražedných strojů které v obou

řečených válkách tak strašně

řádily bude se válčiti dále bez

ochrany a šetření majetku soukro-

mého s napjetím všech sil s obou

stran Nauka nebožtíka Bismar
ka patrně ujala se ve všech dílech

světa a ve všech státech

Všechny velmoci evropské roz-

množovaly za posledních třicet

let svou moc brannou po příkladu

pruském a pod nátlakem pruským
Proto nechtějí začít ani se zasta
vením dalšího zbrojení pokud

nepočne ono A ono nepočne!

Naopak Prusko křečovitě drží se

kořisti jíž nabylo převahou svou

na bojištích svým milionovým a

strašně ozbrojením vojskem Na

udržení té kořistiElsas a Lotrink
má potřebí branné moci vždy větší

a větší a tak zůstane pouze krá

sným snem carovým že velmoci

evropské aspoS přestanou v dal
ším svém zbrojení A krásný
návrh jeho aby se zřídil stálý
rozhodčí a smírčí soud pro urov

nání rozmíšek a sporných otázek

mezi jednotlivými státy setkal se

s týmž žalostným koncem totiž s

úplným nezdarem! A zase hlavně

proto že Prusko prohlásilo že

takovému mezinárodnímu tribuná
lu se nepodrobí nikdy a nikdy
Na konferenci míru vyšlo na

jevo Že všechny státy ač měrou

nestejnou jsou pro další zbrojení
Jednak ze vzájemné žárlivosti a

ze vzájemného strachu tedy zpří'
čin vnějších a pak z příčiny vnitř

ní totiž každý ze strachu před
vlastními zlými poddanými kteří

neustále se dovolávají nejen práv
a svobod ale— nejnověji i chleba

A na odvrácení vnitřních bouří

třeba v každém státu nevyhnutelně

války Jednak prý válkou odvrá

tí se pozornost zlých poddaných
na něco jiného velezrádné sbory
lidu přijdou na jiné myšlénky

jednak prý bujným vrstvám oby
vatelstva občas se pustí žilou a

takový prostředek staré vědy

prý dosud dobře se osvěd-

čuje a slouží i moderním a kultur-

ním státům ke zdraví Známo

že nebožtík Bismark užíval bo s

nemalým zdarem proti hrozící

revoluci domácí Praktická poli-

tika jeho má mezi diplomaty a

státníky evropskými vždy více

přívržencův než idealismus a bu

manismus cara ruského

Pařížsko-cesk- á korresponftence

V Paříži dne 1 1 června

Úmrtí velko-kníže- te následníka

ruského vyvolalo' po celé zemí a

zvláště v Paříži a na francouzském

jihu kde se Jiří Alexandrevič

zvláštní oblibě těšil a sobě sym-path- ii

všech získal veliký smutek

Francie truchlí s mocným svým

spojencem žal Ruska je žalem

Francie

Amnestie — Jak každoročně

udělena i letos před národním

svátkem francouzským — dne 14

Července — presidentem republiky
milost jistému počtu odsouzených
Počet úplně neb částečně amne-stovanýc- b

vězSŮ z Nové Kaledo-ni-e

francouzské Guyany atd do-

stoupil výše 435 Jak se nám

oznamuje vyslovil prý se p Lou-b- et

v poslední ministerské radě

že hodlá i baronu Christianimu

který po útoku na něj na čtyři
léta do vězení byl odsouzen milost

uděliti bylo mu ale odporučeno
že bude lépe ponechá-l- i se zále-

žitost ta ministerstvu spravedlno-
sti samému an se v tomto případě
o otázku veřejného pořádku jedná

P Ckamiertaim m Zavaahka —

Anglický ministr osad p Chám-berlai- n

není pouze akcionářem

královského družstva Nigeru jak
se nám oznamuje je jeho rodina

majitelkou deseti tisíc dvě stě tři-

ceti frankových akcií závodu Ky-no- ch

v Birminghamu který kam-pa- S

proti prodeji dynamitu již
Zavaalsko jistému syndikátu to-

várník A vyhradilo zahájil Ale

ani to neuspokojí zájem bratří
Chamberlainovýcb v Ťransvaala
Veliká společnost Umnějších dolů

totiž zanjala a panem Cecilem

Khodeaesa vtci rodml a davtr- -

tfa fZLuílu psa Cbaabeflaisa

--rf

jeho pokusí se prodati Neprodá li

je vrátí se p Svoboda zase do
Klondike Dle vypravování páně
Svobodova nalézá se nyní v Klon-

dike asi 70 Čechů zabývajících se
po většině rýžováním zlata
1 Minulou neděli dopoledne se-

šel se v Národní Budově v New
Yorku hlouček českých svobodářů

aby porokovali si jakým způso-
bem čeští svobodáři zdejší měli by
projevili soustrasť nad úmrtím
věhlasného Roberta G Ingersolla
Přítomní po krátké úřadě usnesli
se zakoupiti pěkný věnec a poslati
jej na rov Ingerscllův Věnec byl
ihned zakoupen opatřen stuhou s

nápisem "Od českých svobodářů''
a poslán bude do Fresh Pond
kde bude Ingersoll pochován Pe-

níze na věnec opatřeny byly
sbírkou
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Spolehlivý domácí rádce — Píse-

mnictví česko-americ- ké obohaceno

bylo o novou v těchto dnech vy-

danou knihou "Spolehlivý domácí
rádce'' již dle různých pramenů
a vlastní zkušenosti sestavil a vy-

dal Ant Novák vydavatel "Do-

mácnosti" v Milwaukee Wis
Kniha obsahuje na více než 500
stránkách hojnou sbírku vyzkou-

šených a jednoduchých předpisů a
rad k potřebě každé rodiny česko-americ- ké

a každého povolání lid-

ského Domácí rádce jest zvláště
užitečnou knihou pro česko-ame-rické-

rolníka v jehož domácno-

sti nikde by neměla scházeti

Úprava knihy jest ladná a cena

její poměrně velmi laciná V

lehké vazbě stojí Domácí rádce
pouze ti v tuhé vazbě pak iitt
i s poštovní zásylkou Ádresovati
dlužno: Ant Novák P O Box
1650 Milwaukee Wis

Adresář spolků
Česko-Slo- v Dllnické Podpor Jednoty

pro severozápadní atátjr:

Minnesota Iowa Wíaconsin Nebra-ak- a

a obé Dakoty

Hlarai Jednota v Montfromerr Mlnn

odbývá gv4 ich&ie kaidon 4 tohoto v mínící tlni V V BUfika o 8 b vefer Velkopredied
1 NesUvkl VelkoUJemnilc f V Staněk
VelkoDietnlk Joa EL cokol Velkanokladník
Josef Maroika

Č I v Montgomery Mlnn
odbývá tr tchftie kaidon (tvrton nedíll r
meaict freaaMa rr K Btaok Ta]emnk
Fr Mixa Ů2etnlk Jna F Hnlrnl Poklulnlk
Tomai Barel

II Mladoceck v Le Snenr Center
Minneseta

odbývá tré wh6 kaidon S nedíll v méalcf
ainl IOOF Předseda Jakub Krenfk tajem ni k
V Bunan Lexlnrtan Mlnn afotnlir Tn nu
cek pokladník Vic Kráva

Č IU v St Pani Mina
odbývá avá acháte kaidouS atředu v mWcL
ťredaedaJan Bednář tajemník Frank Skok
5U Weat 7th St Mtlk Frank Bílka StH Col- -
worn mu Bt~ raui man

Karel Havlíček Borovský ř IT r
MinaeaDolis Xlna

odbývá tvá tebtte kaidon 1 nedíll v mMel v
So Předaeda Petr Straka laj áoiuit
MU I Bt 8opokl Joaef PoapíáU átetnik Joát
AabrechtÚfitHStSo

Č T v Koré Praze Mina
0lbf vá tví ch&M kaCdoa 4 nedíU v mhle

Svoboda New Prafua Mina

Kemenský ě TI v Haywaré
Miaaetota

Joa PelL doaoroe Joa Fanfár ta} K Fanfár
Glenvllle Mlnn- - áíetník J Kaíera Doklad
MatáJ BeneOaklaod Mina

Karel Tellký ě W t Hevé Třebmi
Mletou

ffetaik Jaa Filipa k tajemník Jan Jindra
amw7 i Hueur jo_ axinn

Č TIII Keraett Owatoaaa Mlnn
odbývá tvá achlat kaidon L sedtu v matici v
u? a' : 1 1: " úlem

nWtffama Varklr lautnlá Inaal A t_ A v' MOBMTanV

Spek L IX v Pia City_
Hla-eso- U

IL A — A

mhlil riilMl tmu lnii _(- -

Ví r~ ' Liij Mian poklad

Č X Čecaotlovaa v Olivu Hlín
rtinii rpi ri u_

Ceehl i XI ? So OsaaJu lek
Odbfvá kala Jrak _~w —u _

Ol o ona hodin vater valai J Konuano PW
Y?oo4dř eanfk Jaa Koatakf aa

CWXIICrm£íT Caela Wis
áVJmfbaTvA mWat ee—e

e vzpruií i zhojí

ČEŠI V AMERICE

1 Na fayettvillské farnosti v

Texasu působil poslední dobou v

St Louisů dobře známý katolický
kněz páter Houšť jenž nyní místa
toho však bude zbaven pro dřívěj-
ší Bvé poklesky v St Louisů a

jinde provedené Hlavní body
proč má býti zbaven kněžského

působení na jmenované faře jsou
prý čtyři jak se vyjádřil farář
Lennartz redaktoru Svobody p
J A Haiduškovi První příčina
jeho suspendování spočívá v tom
Že v době když bydlil v Saint
Louis přijal prý oď mnoha lidí
značné obnosy peněz a tyto nikdy
více nevrátil Druhá příčina jest
ta že odešel ze St Louisů aniž

by kdo o tom byl věděl že přišel
do New Yorku kde bylo mu do-

voleno vypomáhali jistému faráři

po nějakou dobu Ze začátku
osvědčil prý se býti pilným pra-

covníkem ale konečně pracoval
proti nařízení biskupovu takže

byl několikráte napomenut avšak

když neuposlechl biskupových
rozkazů byl prý kněžství zbaven
(excommunicateď) a odtamtud vy-

povězen Třetí příčina spočívá v

tom že ve Fayetteville se vydával
pod nepravým jménem neboť
udával že jmenuje se Halst
kdežto ieho pravé iméno ie Houšť
Čtvrtá příčina konečně jest ta že
o tom všem co zde uvedeno

galvestonského biskupa neuvědo
mil Jmenovaný farář vyslovil se
o panu HouŠťovi že jest na své
farnosti velmi oblíben neboť jest
prý to muž nadaný jenž mohl by
býti velice užitečným kdyby prý
jenom chtěl Ovšem to nešťastné

"kdyby"
H Vzmáháním se cukrovarnictví

ve Spojených Státech také čeští
řemeslníci a odborníci získávali si
uznání Přítomně se dostavuje
cukrovar u Pekin 111 ve kterém

ještě letos započne se pracovati
Dozor nad řepou která se tam
dosti dobře daří má krajan F
Hanzálek který v tomto cukrova-

ru zaujímá přednější místo — V

Alma Mich má bvti za fiditele
cukrovaru ustanoven Čech Valter
a jeho syn za prvního chemika V

Nebrasce stavěl dva cukrovarv tál
Čech inženýr Sališ který má nyní
stavětí cukrovar ve státu Wash-

ington Pan Sališ postavil v

Americe již více cukrovarů

1 Ve Springfieldu 111 inkor-pórován- a

byla minulý týden spo
lečnost pod jménem "čes ženská
vydavatelská společnost" se zá-

kladní jistinou 1 4000 Společnost
bude prý vydávat českou literatu-
ru pro Ženy a dítky a Český týden-
ník Jako inkorporatorky jsou
uvedeny Mary Čunátová Mary
Detlofflová a Emilie Čunátová
Úřadnicemi nového podniku jsou:
Předsedkyně paní Marie čunáto
vá pokladnice panf Markéta Stu-

chlíková a tajemnice paní Josefina
Humpal-Zemanov- á

1 Po Barboře Česákové z Pře
štic která zemřela dne 16 května
roku 1898 neučinivši poslední
vůle dědí dle zákona Alžběta á

provdaná Sládková po-

sléze v Chicagu bydlící Nechť

přihlásí se do dne a do roka a
soudu v Přešticích

t Do staré vlasti odiíždí v těch
to dnech z New Yorku krajan F
Svoboda jenž právě přiiel z Klon- -

diku kamž se byl před půl dru-

hým tokem s bratrem svým a ji-

stým přítelem ze Spojených Států
odvážil aby zkusil své štěstí Po

příchodu svém do zlatonosné ze-

mě pracoval po celé dva měsíce a
po mnohém strádání podařilo se
mu konečně nalézti dobrf 'claim
s kterého ve dvon měsících vytěžil
zlata přes f2000 Zakoupil pak se
svfmi společníky několik daimá

jež — ovšem po těžké' práci —

poskytly jim znamenitý výtěžek
P Svoboda veze ti do Čech přes
15000 a kromě toho má v Klondi-k- a

BikoUk claimú jal bratr

proti infekčním nemocem potřebí
První arch subskripční vykazuje
obnos 73000 franků Mezi dárci

zastoupeny jsou všecky kruhy pa
řížského obyvatelstva

Belrickj miliiarism Národní
sdružení bývalých belgických vo

jínů vydalo manifest v kterémž se

pro sesílení armády v Belgii mlu
ví Věhlasný inženýr generál
Bnalmont zahájil za touto příčí
nou velmi účinnou agitaci a doka

je v manifestě že má Belgie ar
mády alespoB 240000 mužů číta

jící nevyhnutelně potřebí kteréž

jedině zřízením osobní a závazné

služby vojenské docíliti lze Král

Leopold je generálu velmi naklo
něn a podporuje agitaci proti mi

nisterstvu a katolické straně Bel

gie Rozhlášené zprávy o kon
vencích které král belgický s

Hohenzollery uzavřel a dle nichž

belgická armáda německou po-

mocnicí proti Francii býti má se

udržují Belgie nemá věru zapo
třebí pracovati "pour le roi de
Prusse' a nemusí se k vůli Francii
vrhati do zbytečných výdajů i

Z kongresu jazykového na výstav?
r 1900 Právě se ustanovila 40-ílen- ná

komise která na příští svě-

tové výstavě v Paříži (oď 34 do

25 července) do kongresního pa-

láce k rokování o živých jazycích
zástupce všech národů má sezvati

Sjezd bude vykazovati troje od-

dělení: Úlohou první sekce bude
studování následujících otázek: 1)
Pedagogické principy dle nichž se

vyučování jazykům díti má 2)
Úlohu vyučování ústního a písem
ného knihy 3) Názorná vyu-

čování dle obrazů cvičení společ-
ná zpěv 4) Vyučování grama-tikál- nf

5) Literatura 6) Ústa-

vy k vyučování živých jazyků roz-

ličná modifikace vzhledem k

zvláštnostem těchto ústavů stáří
a nadání Žáků Druhá sekce má

vypracovati vše co se vzdělání
technického a obchodního vzhle-

dem k živým jazykům týče a sice:

t) Zvláštní methody tohoto vyu-

čování 2) konversační cvičení
konference literární večírky diva-

delní představení spolky atd 3)
čítárny knihovny atd Třetí
sekci připadne úloha vyjádřili se

o prostředcích častých mezinárod-

ních styků: 1) Stipendia cestov-
ní pro cizinu 2) Výměna žáků

jednotlivých ústavů ' neb synů
rodin na jistý čas k vůli přiučení
se jazykům 3) Založení ambu-

lantních knihoven výměna časo-

pisů atd 4) Mezinárodní dopi-

sy 5) Mezinárodni jednotný
jazyk a jeho propaganda členem

kongresu se může každý s nepo-zvaný-
ch

státi přihlásí-l- i se před
zasedáním a složi li pět franků

zápisného n prvního pokladníka
Veškeré poptávky a dotazy buďteŽ

adresovány na generálního tajem-
níka organisačnf komise Paříž
"hotel des Societes savants 98
rue Serpente
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Smutné konce konference míro

Z Petrohradu se oznamuje že

car jest přežalostnými výsledky
konference míru trpce zklamán a

tak rozmrzen že i postavení hr
Muravěva octlo se ve znamení

otázky Z toho teprve lze poz na-

ti jak velikou důležitost panovník
ruský přikládá svému šlechetnému

a lidumilnému návrhu naobmezení
řemesla válečného a s jakými na-

dějemi hleděl vstříc poradám k

nimž v Haagu sešli se zástupcové
všech států evropských i některých
zámořských Nynější nálada jeho

teprv dokazuje jak opravdově a

vážně přemýšlel o způsobu kte-

rým by bylo lze zastaviti úžasné

plýtvání životy lidskými na boji
štích opakující se čím dále tím
větší měrou a ve lhůtách kratších
a kratších Pohlíží zajisté na věc
zcela jinak než na př královna
Vilémina která při hostině pořá
dané na počesť účastníků konfe

rence v zámku amsterodámském
nadšeně slavila zdar velikého díla

chýlícího se ke konci v Haagu
Královna Vilémina patrně jest
přítelkyní politiky praktické kdež-

to car zabral se do výšin ideali-

smu Přímý opak toho čeho by

bylo spíše nadití se při dámě a při
muži zvláště na trůně

Však byť výsledky konference

míru než od podaného k ní ná
vrhu se sejde rok rokem byly
sebe žalostnější car není tím vi
nen a bude-l- i hr Muravěv obětí

jeho rozmrzelosti bude lze vysvě--

tlitt logicky toliko tím směrem že

měl a mohl jako diplomat a stát-

ník dříve než podal velikolepju
myšlénku carovu na veřejnost
dokonale prozkoumat půdu na
niž ji položí že měl a mohl vědět

jest-l- i aspofi při některých' velmo-cec- h

evropských opravdová ná-

klonnost a chuť nčinití na příště
strašnému prolévání lidské krve

nějakou přítrž O disposicích
jednotlivých velmocí evropských
vzhledem k lidumilnému návrhu
carovu hr Muravěv zajisté měl se

přesvědčit dříve než v srpna min
roka vydal tvůj okružník proti ho-

rečce válečné Že toho opomeň a!
to jediné car může mu vytýkali
Jia&o nic Hrábl tíaraviv aení
vinen že iidaý naprosto LUaf
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